Praksisplatformen.dk - få et nemmere liv på klinikken
Lægernes indkøbsforening voresklinik.info og netIP har indgået samarbejde
om udviklingen af en helt ny praksisplatform til lægeklinikker.
Vores fokus er i første omgang en praksisplatform til alle IT- og kommunika
tionsopgaver, der skal løses internt i klinikken.
Og meget vigtigt for os – vi vil være medejere og sidde med ved bordet,
når der skal tages beslutninger, og ikke blot være kunder i systemhusene.
Vi ser IT som værende væsentlig for god praksisdrift både nu og i fremtiden,
og vi vil simpelthen ikke overlade opgaven til andre.
På sigt skal Praksisplatformen.dk også udvikle sig til vores eget patientjournal
system.

Hvad koster
Praksisplatformen.dk?

Nyt initiativ
udviklet af
og til danske
lægeklinikker.

 GRATIS testperiode for alle VKI-klinikker i de første 3 mdr.
 S
 om en del af kampagnetilbuddet opsætter vi Praksisplatformen.dk
på alle klinikkens pc’ere og underviser i, hvordan den bruges
– uden beregning.

 Efter 3 mdr. betales et abonnement på 400,00 kr./md. pr. klinik for hele

Praksisplatformen.dk, hvis klinikken ønsker at fortsætte efter testperioden.

 Ved opstart betales for Office 365 licens 35,00 kr./md. pr. bruger.
 Det er en forudsætning, at alle på klinikken opsættes til Praksisplatformen.dk,
da det bliver hele klinikkens interne IT-arbejdsplatform.

 Alle priser er ekskl. moms og med forbehold
for mindre prisjusteringer.

Praksisplatformen.dk
Kontakt os gerne for yderligere information:
Carl Lynge på tlf. 4029 9106 eller mailen cl@praksisplatformen.dk
Henrik Søegaard på tlf. 7874 3817 eller mailen hso@praksisplatformen.dk

Praksisplatformen.dk - få et nemmere liv på klinikken

Hvad indeholder Praksisplatformen.dk
 Bestilling af alt medicin, klinikvarer, vacciner og udstyr. Bl.a. alle VKI-indkøbsaftalerne.
 Klinikkens eget intranet.
 Elektronisk adgang til klinikkens instrukser.
 Elektronisk opbevaring af alle dokumenter – f.eks. personalekontrakter
– der lever op til GDPR-standarder.

 Arbejdstidsregistrering inkl. ferie etc.
 Arbejdsplanlægningsskema.
 Budget- og økonomistyringssystem.
 Bogholderisystem.
 Forum for projektarbejde – internt i klinikken og med mulighed for deling med andre klinikker
på samme platform.

 Årshjul til klinikken.
 Klinikkens opslagstavle.
 Forum for klyngearbejdet, som er nemt at tilmelde sig.
 Faglige nyheder.
 Adgang til video-møder med andre klinikker eller internt i egen klinik.
Ikke alle funktioner vil være med fra starten.
Disse udvikles løbende.
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